Ste základná alebo
materská škola?
POĎTE SPOLU S NAMI ZLEPŠOVAŤ KVALITU
ŽIVOTA V NAŠICH SÍDLACH!

ZAPOJTE SA DO NAJVÄČŠEJ KAMPANE NA
PODPORU UDRŽATEĽNEJ MOBILITY V EURÓPE!

KLIKNITE SEM PRE ZAPOJENIE SA
DO INICIATÍVY BEZPEČNE DO ŠKOLY

Téma: LEPŠIA DOSTUPNOSTˇ
Téma je oslavou cieľa ETM spájať ľudí. Znamená,
že sa ľudia môžu stretávať napr. na námestí v
mestskom prostredí a môžu zostať v spojení aj
vďaka efektívne prepojenej verejnej doprave.
Lepšie
prepojená
doprava
znamená
lepšie
prepojené miesta v našich sídlach.

V roku 2021 zaznamenal
ETM historicky najvyšší
počet registrácií, keď sa
doň
zapojilo
viac
ako
3100 miest v 53 krajinách
a počas celého roka bolo
prihlásených takmer 650
Akcií mobility.
Pridajte sa k ETM tento
rok v septembri aj vy!
Do
ETM22
sa
môžete
zapojiť dvoma spôsobmi.

Ak zastupujete mesto alebo obec, môžete sa
zapojiť do hlavného týždňa kampane v dňoch od
16. až 22. septembra a zaregistrujte svoje
aktivity a opatrenia na našej webovej stránke.
Ak zastupujete spoločnosť, občiansku iniciatívu,
vzdelávaciu inštitúciu alebo iný subjekt, môžete
sem registrovať počas celého roka svoje Akcie
mobility
týkajúce
sa
iniciatív
v
oblasti
propagácie,
alebo
zlepšovania
udržateľnej
mobility.
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PRÍKLADY DOBREJ PRAXE
DETSKÝ VODIČÁK
v areáli školy/škôlky zriaďte mobilné
detské ihrisko, pripravte pre deti dráhu
zručnosti, teoretickú časť o doprave, o
povinnej výbave bicykla, prvú pomoc a
pod. Po absolvovaní pripravte pre žiakov
diplom za účasť (s logom ETM), alebo im
vystavte
detský
vodičský
preukaz.
Prizvite
si
na
pomoc
príslušníkov
mestskej polície, alebo preventistov z
Okresného dopravného inšpektorátu.

DO ŠKOLY NA
KOLOBEŽKE

BICYKLI

ALEBO

Vyhláste jeden deň v týždni, kedy prídete
do
školy/škôlky
na
bicykloch
alebo
kolobežkách. Aktivitu si dohodnite spolu
so žiakmi, rodičmi a ideálne, aj so
zamestnancami školy/škôlky.

DEŇ BEZ ÁUT (22. SEPTEMBER)
podobné podujatie, ako Do školy na
bicykli, no je tu možnosť rozšíriť možnosť
presunu z domu do školy/škôlky aj o
pešiu chôdzu, alebo verejnú dopravu.
Každého, kto príde v ten deň inak ako
autom, odmeňte drobnosťou (nálepka,
pečiatka, diplom,..).
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PRÍKLADY DOBREJ PRAXE
SÚŤAŽ FOTOGRAFIÍ
Odfoťte sa, ako ste ráno prišli do školy/
škôlky a pošlite fotografie na Facebook
(Európsky týždeň mobility Slovensko),
Instagram
(@europskytyzdenmobility)
alebo
ich
na
Instagrame
označte
heštegom #europskytyzdenmobility.

SČÍTANIE DOPRAVY SO ŽIAKMI
Spolu
so
žiakmi,
prípadne
aj
za
asistencie polície sčítajte dopravu a
vyhodnoťte
jej
výsledky
(koľko
áut,
pešiakov,
cyklistov,
alebo
autobusov
prešlo na danom mieste napr. za hodinu,
ideálne počas rannej špičky, kedy deti
prichádzajú
do
školy).
Na
základe
sčítania je možné začať plánovať spolu
so
zriaďovateľom
školy
a
inými
dotknutými subjektami dizajnovanie ulice
tak, aby bola bezpečná a atraktívnejšia.

Rozprávajte sa s
rodičmi a deťmi o tom,
aké negatívne dopady
má motorová doprava
na zdravie a
bezpečnosť.

ZÓNA BEZ ÁUT
Vytvorte
v
blízkosti
školy/škôlky
na
jeden deň/týždeň zónu bez áut (vylúčte z
určitého
úseku
cesty
pred
školou
motorovú dopravu, ohraničte a označte
priestor kužeľmi, páskou, alebo inou
fyzickou zábranou, zatraktívnite priestor,
ukážte možnosti jeho iného využitia.
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PRÍKLADY DOBREJ PRAXE
TRVALÉ OPATRENIA

MAĽOVANÝ CHODNÍČEK
Pomaľujte frekventovaný chodník, ktorý
vedie ku zastávke, ku škole/škôlke, k
úradu, alebo na poštu,.. Bude slúžiť
všetkým
obyvateľom
i
návštevníkom
mesta/obce, s cieľom motivovať ich, aby
sa pohybovali peši.
*možnosť pomaľovať chodník alebo cestu krátkodobo (kriedy, spreje),
prípadne po dohode s mestom/obcou permanentnou farbou na trvalo

PEŠIBUS
Zvoľte si "šoféra" pešibusu, ktorý bude
ráno postupne zbierať deti na vopred
dohodnutých
miestach.
Rodičia
cez
skupinový chat každý deň oznámia, kde
sa
bude
ich
dieťa
nachádzať
na
vydvihnutie. Rovnako tak šofér pešibusu
informuje cez chat rodičov o bezpečnom
príchode do školy/škôlky.

CYKLOBUS
Podobný princíp ako pri Pešibuse. Vopred
si dohodnite miesta, kde vyzdvihnete
žiakov
na
bicykloch
a
spolu
pod
dohľadom
dospelého
sa
presuniete
"pelotón" bezpečne do školy/škôlky.
"Výskumy ukazujú, že človek v aute je vystavený oveľa vyšším
úrovniam znečistenia ovzdušia ako tí, ktorí chodia pešo alebo
jazdia na bicykli po tých istých mestských trasách."
Pozrite si video.

Všetky informácie o kampani Európsky týždeň mobility nájdete na www.eurotm.sk

